
 

 

 

A bírálóbizottság értékelése 

 

Az értekezés legfontosabb tézisei, új eredményei, melyeket a bizottság elfogad: 

 

(1) Szegmentumkészlet 

 

(a) a kontúrszegmentumok mindezidáig legalaposabb összefoglaló elemzése, a kettőshangzók 

VC szekvenciaként való elemzése, 

a labiovelárisok státusza (egyértelműen nem határozható meg, a leírás egyszerűsége kedvéért 

ezekkel az elemzés nem számol ön- 

álló szegmentumként), (b) a hely nélküli nazális szerkezetére, eloszlására, a morfológiai és 

fonológiai folyamatokban játszott szerepére vonatkozó leírás, (c) egy konkrét jegygeometria 

alkalmazása a teljes latin fonológiára. 

 

(2) Szótagszerkezet 

 

(a) az extraszillabikus [s] és a szótagvégi félhangzók elemzése, (b) a helyfeltétel 

megfogalmazása és a latinra való alkalmazása, a szótagillesztési feltétel eddigieknél 

részletesebb elemzése. 

 

(3) Mássalhangzós és magánhangzós folyamatok 

 

(a) a rotacizmus fonológiai magyarázata a jegyek összeférhetetlensége alapján, (b) a 

degeminációs folyamatok pontos jellemzése, (c) a kétféle helyhasonulási folyamat 

szétválasztása és külön jellemzése, (d)  hely nélküli nazális más szegmentumokkal való 

kölcsönhatásának leírása, (e) latin szegmentális fonológiai folyamatok 

autoszegmentális/geometrikus jellemzése. 

 

(4) Inflexiós morfológia 

 

A névszói és igei inflexió egyesített és a korábbiaknál lényegesen egyszerűbb leírása: (a) az 

allomorfiákat kiváltó fonológiai környezetek pontos jellemzése, (b) az egybefüggőség 

kimutatása (ennek alapján a szonoritás működése az inflexiós allomorfiákban), (c) az i-tövű 

igék heteroklitikus jellemzése, (d) az imperfektumi és perfektumi allomorfiák párhuzamos 

elemzése 

 

(5) Átszótagolás 

 

az egy verssoron belül rövid magánhangzóra végződő szó és extraszillabikus [s]-szel kezdődő 

szó szekvenciájának kerülésére adott magyarázat 

 

(6) Prefixáció 

 

(a) a hangzósság, a képzési hely és a hasonulások összefüggéseinek megragadása prefixum-tő 

határon az általánosított helyfeltétel segítségével, (b) A con- és a többi nazálisvégű prefixum 

eltérő viselkedésére adott fonológiai magyarázat, (c) A conl-/coll- variabilitás kvantitatív 

jellemzése 

 

(7) Reduplikáció 

 



 

a reduplikáló igék szűk csoportjának fennmaradására adott magyarázat, valamint az 

indoeurópai alapnyelv és a latin eltérő tőkezdő mintázataival való összefüggésük kimutatása 

 

(8) Likvidák 

 

(a) az -alis/-aris allomorfia fonológiai környezeteinek pontos leírása, (b) a kicsinyítő képzős 

alakok fonológiailag rendhagyó, lexikálisan kiugró formákként való jellemzése, (c) az [r]-re 

vonatkozó ismétlődési megszorítások leírása 

 

(9) <gn> kezdetű tövek 

 

(a) a prefixált <gn> kezdetű tövek kronológiai rétegeinek azonosítása, (b) ezek magyarázata a 

tőkezdő mássalhangzócsoport fonológiai szerkezetének pontos jellemzése alapján, (c) a 

tőkezdő [g] hang eltűnési folyamatának pontos fonológiai leírása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


